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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce mapuje institut občanství Evropské 

unie zejména v jeho právním zakotvení a výkladové praxi soudů, to vše se zvláštní pozorností věnované České 

republice.   

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Práce vychází z relevantního 

souboru právních textů, komentářů a odborné literatury. Jsou zmíněny některé teoretické aspekty debaty o 

občanství, které jsou ale jen velice volně provázány se zbytkem textu. Některé sekce, např. o konzulární 

ochraně, jsou jen nastíněny bez podrobnějšího rozvinutí (např. proč není dosud přijata zmíněná prováděcí 

legislativa).   

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Práce je psána v angličtině, bez výraznějších problémů.   

  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Jde text zejména právního charakteru, který poskytuje solidní 

přehled zkoumané problematiky, ale má jen relativně slabý teoretický rámec.   

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 Proč dosud Evropská komise České republice zásadnějším způsobem nevytkla nedostatky při 

implementaci pravidel pro unijní občanství, které autor ve své práci nalezl?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): V závislosti na ústní obhajobě výborně či velmi dobře.  

 

 

Datum:  15.června 2015    Podpis: Ivo Šlosarčík  

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


